
SAUL:N TAVOITEOHJELMA 2019 – 2023 
(Liikuntaa koko elämänkaari)



SAUL:N TAVOITE
SAUL on aktiivinen kansalaisten liikuttaja sekä eri lajien koordinaattori niin kotimaassa kuin 
kansainvälisesti.

SAUL:N TEHTÄVÄ
SAUL edistää terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää laaja-alaista harrastus-, koulutus- ja 
kilpailutoimintaa jokaiselle omalla tavoitetasollaan. 

SAUL:N TUNNUSLAUSE/MOTTO
Liikuntaa koko elämänkaari

SAUL:N ARVOT
Eettisyys
Elämysmyönteisyys
Esimerkillisyys
Kannustavuus
Tasa-arvoisuus
Tavoitteellisuus

SAUL:N TAVOITEOHJELMA 2019 – 2023 
(Liikuntaa koko elämänkaari)



SAUL:N TAVOITEOHJELMAN PÄÄALUEET 2019 – 2023

1) SAUL:N SEURA- JA KENTTÄTOIMINNAN TUKEMINEN

2) KILPAILUTOIMINNAN JA TAPAHTUMANJÄRJESTÄMISEN LAADUN 

KOHOTTAMINEN

3) VALMENNUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

4) SAUL:N JULKIKUVAN JA AIKUISURHEILUN TUNNETTUUDEN 

VAHVISTAMINEN AMMATTIMAISEN VIESTINNÄN JA MARKKINOINNIN 

AVULLA

5) HALLINTO/ORGANISOINTI/TALOUS



1) SAUL:N SEURA- JA KENTTÄTOIMINNAN TUKEMINEN

SAUL panostaa liiton näkyvyyteen kentällä

- vuoropuhelussa seurojen toimi- ja luottamushenkilöiden kanssa

- tuottaa seuratyölle sopivia työkaluja, kuten jäsenrekisteri ja vakuutus

- luoda aikuisliikuntatapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

SAUL:n vuosittaiset valtakunnalliset seurafoorumit 

- toimivat apuna alueellisen vuoropuhelun parantamisessa

- vastaavat kysymykseen: mikä tekee elinvoimaisen SAUL-jäsenseuran?

- millä keinoilla järjestetään SAUL:n aluetoimintaa?

Aikuisliikunnan viestinnässä kiinnitetään huomio aktiivisuuteen ja 

monikanavaisuuteen

- kanavat kehittyvät ja monipuolistuvat, myös SAUL:ssa käytetään näitä uusia 

viestintävälineitä tehokkaasti ja aikaa seuraten



2)   KILPAILUTOIMINNAN JA TAPAHTUMANJÄRJESTÄMISEN LAADUN 

KOHOTTAMINEN

- Kilpailuiden järjestäjille pidetään säännöllistä koulutusta

- Suurimpien arvokilpailujen säännöllinen jälkiarviointi 

toimintatavaksi 

- Kilpailuiden järjestämisen rakenteita ja aikatauluja tehostetaan

- Tuotteistetaan uusia kilpailulajeja

- Luodaan aikuisurheiluun sopiva ilmoittautumis- ja 

tulospalveluohjelma seurojen käyttöön



3)   VALMENNUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

- Huippuvalmentajien ja -urheilijoiden hyödyntäminen on ollut 

menestystarina, jota jatketaan ja laajennetaan samalla 

asiantuntijaverkostoa  

- Valmennuspalveluiden sisältö tuotteistetaan vastaamaan aikuisurheilun 

vaatimuksia

- Valmennuspalveluiden jakelua tuetaan vahvasti SAUL:n viestinnällä ja 

markkinoinnilla monipuolisesti eri kanavissa

- Pidetään esillä SUL:n valmentajakoulutusjärjestelmää ja koulutetaan 

yhteistyössä ja sen avulla uusia aikuisvalmentajia

- Valmennuspalveluja kehitetään myös alueellisesti (esim. 

maakunnallisiin tilaisuuksiin)



4)   SAUL:N JULKIKUVAN JA AIKUISURHEILUN TUNNETTUUDEN  

VAHVISTAMINEN AMMATTIMAISEN VIESTINNÄN JA

MARKKINOINNIN AVULLA

- Laaditaan kattava viestintä- ja markkinointisuunnitelma painopisteineen systemaattisen 

toiminnan ohjenuoraksi

- Lisätään tuntuvasti panoksia myös aikuisurheilun tunnettuuden ja merkityksen 

vahvistamiseksi ja ulkoisen kuvan kehittämiseksi

- Lajin kansainvälinen kilpailumenestys nostetaan vahvemmin esille ulkoisessa ja sisäisessä 

viestinnässä

- Aikuisurheilun kansanterveydelliset hyödyt ja aktiivisen ikääntymisen myönteiset 

näkökulmat tuodaan paremmin esille

- Ikiliikkuja ja viestinnän monet uudet ideat ja kanavat (esim. SAUL-uutiset) otetaan 

paremmin käyttöön

- Viestinnän seurantajärjestelmät otetaan yhdeksi systematiikan ponnistuspohjaksi

- Säilytetään Ikiliikkuja SAUL:n tiedotuslehtenä monipuolisen sisällön ja aktiivisen 

tilaushankinnan avulla



5)   HALLINTO/ORGANISOINTI/TALOUS

- Kasvavalle aikuisurheilun harrastamisen sektorille on mahdollista saada 

monia uusia yhteistyökumppaneita ja yhteistyötahoja oman 

varainhankinnan kehittämiseen uusien ja innovatiivisten ideoiden kautta

- Tapahtumia, tuotteita ja sponsorointimahdollisuuksia on kehitettävä uusilla 

tuotteilla

- Järjestön hallinnon on elettävä ajassa ja keskityttävä oleelliseen, 

valiokunnille ja työryhmille tarkemmat toimenkuvat, tavoitteet ja toiminnan 

seuranta => tuo tuloksia ja lisää motivaatiota

- Kehittämistyössä otetaan mukaan myös SAUL:n keskeinen asema 

aikuisurheilupalvelujen tuottajana kaikille lajiliitoille 

- Esitetään valtionavun hakuprosessin sisältöön aikuisliikuntaa huomioon 

ottavia erityispiirteitä


